Obec Rudník
Zastupitelstvo obce Rudník

Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 29. srpna 2013
ZO schvaluje :

2a/21/2013 - ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 3203 – ostatní plocha o výměře 144 m2,
v obci a kat. území Rudník, ve veřejném zájmu, z majetku České republiky - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové na obec Rudník.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2b/21/2013 - ZO schvaluje „ Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 57/512/2013 na p.p.č. 3716
– ostatní plocha, ostat. komunikace o výměře 237 m2, v obci a kat. území Rudník, kterou předkládá Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové a pověřuje starostu
jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2c/21/2013 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2070/6 – ostatní plocha o výměře cca 250m2 a
části pozemku p.p.č. 3066/2 - ostatní plocha o výměře cca 10m2 kat. území Rudník, za cenu 30,- Kč/m2,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Smluvně bude zajištěn přístup na pozemky z důvodu oprav a
údržby VO formou věcného břemene. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2d/21/2013 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2070/6 – ostatní plocha o výměře cca 200 m2,
kat. území Rudník, za cenu 30,- Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Smluvně bude zajištěn
přístup na pozemky z důvodu oprav a údržby VO formou věcného břemene. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2e/21/2013 - ZO schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2070/6 – ostatní plocha o výměře cca 250 m2,
kat. území Rudník, za cenu 30,- Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Smluvně bude zajištěn
přístup na pozemky z důvodu oprav a údržby VO formou věcného břemene. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2f/21/2013 - ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 3655 – trv.travní porost o výměře 105 m2, kat. území
Rudník, za cenu 30,- Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2h1/21/2013 - ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1006C13/54, č. 7361N13/54“ na p.p.č.738/2, 739/1 a 865/2 v obci Rudník, k.ú. Arnultovice ve vlastnictví
Státního pozemkového úřadu mezi Českou republikou – Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 (budoucí povinný) a Obcí Rudník (budoucí oprávněný) a pověřuje starostu
jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ : 13-0-0
2h2/21/2013 - ZO schvaluje jednorázovou paušální úplatu za užívání pozemků p.p.č.738/2, 739/1 a
865/2 v obci Rudník, k.ú. Arnultovice ve výši 7.520,- Kč, České republice – Státnímu pozemkovému
úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0

2i1/21/2013 - ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského
vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti“ na p.p.č. 880/2, 880/3, 893/1 a 2630 v obci Rudník,
k.ú. Arnultovice ve vlastnictví Královéhradeckého kraje – Správa silnic, mezi Správou silnic
Královéhradeckého kraje příspěvková organizace se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové –
Plačice (zástupce) a Obcí Rudník (investor) a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2i2/21/2013 - ZO schvaluje jednorázovou peněžitou náhradu, která činí 1.809.192,- Kč s DPH, Správě
silnic Královéhradeckého kraje - příspěvková organizace se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové – Plačice. Stanovená finanční částka bude uhrazena po podpisu této smlouvy na základě
vystaveného daň.dokladu v termínu splatnosti, při realizaci stavby.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3a/21/2013 – ZO schvaluje mimořádný příspěvek ZŠ/MŠ v Rudníku ve výši 15.200,- Kč pro žáky první
třídy na učební pomůcky.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3b/21/2013 - ZO schvaluje vyřazení movitého majetku v pořizovací hodnotě 707.421,00 Kč a ukládá
likvidační komisi tento majetek zlikvidovat.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
3c/21/2013 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o
15.840.000,00 Kč a rozpočtové výdaje se zvýší o 9.911.900,00 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin.
prostředky na běžných účtech zvýší o 5.928.100,00 Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
4a/21/2013 - ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva
kultury, název projektu “Automatizace obecní knihovny“, výše dotace 32.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
4b/21/2013 - ZO schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, název projektu „Obnova
kamenného kříže na p.p.č.1774/2, k.ú. Javorník v Krkonoších“, výše dotace 70% tj. 50.400,- Kč
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
4c/21/2013 - ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši
3.249.519,47 Kč na úhradu či kompenzaci prvotních nákladů povodně z 02.06.2013 v obci Rudník.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
4d/21/2013 - ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši
250.000,00 Kč na zpracování projektové dokumentace s názvem „Rudník – kanalizace“.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
4e1/21/2013 - ZO schvaluje smlouvu č. 12118913 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí ve výši 192.648,10 Kč na akci „Ekologicko
– energetická opatření DPS Rudník„.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
4e2/21/2013 - ZO schvaluje přijetí dotace z Ministerstva ŽP ČR na akci „Ekologicko – energetická
opatření DPS Rudník„ ve výši 3.275.017,70 Kč dle rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo
115D222002991.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
5b/21/2013 – ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatelem zakázky “Varovný
protipovodňový system pro obec Rudník (MIS)” firmu JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61

Vigantice, IČ 27797007 za celkovou cenu 1.965.400,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0

ZO odkládá:

2g/21/2013 - ZO odkládá prodej pozemku p.p.č. 3705 – ostatní plocha o výměře 1.949 m2, kat. území
Rudník, na příští jednání zastupitelstva obce.
HLASOVÁNÍ: 13-0-0
Ověřovatelé : Jiří Vondrák
Miroslava Moupicová
Starosta : Ing. Aleš Maloch
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